
 

  
 

 
Titel: MUS

Generelt

Problembeskrivelse

Kun 45 % angiver at de har afholdt MUS det seneste år. Det lave tal skyldes
flere faktorer. 25% af de, der ikke har afholdt en MUS, har ikke været ansat i
et år eller har ikke været på arbejdspladsen pga. barsel og sygdom. Mange af
instituttets medarbejdere har en delt ansættelse og orienterer sig mod MUS i
deres hovedansættelse, som er i regionsregi. Dertil kommer at mange ph.d.-
studerende ikke tilbydes en regulær MUS, men det forventes at
trivselsspørgsmålene er indarbejdet i deres evalueringssamtaler.
Den afholdte MUS scorer 3,5 i at have bidraget til medarbejderens udvikling.
Dette er ikke en lav score, men er en af de laveste scorer i APV
undersøgelsen og indikerer derfor at medarbejderne vurderer at MUS kunne
bidrage mere til deres udvikling.

Hovedtema Psykiske forhold

Psykiske forhold Daglig ledelse

Fysiske forhold
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Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse

- Institutledelsen vil indskærpe, at alle medarbejdere inkl. ph.d.-studerende
skal deltage i en MUS med sin leder.
- LSU/LAMU, IKM har drøftet, at der fortsat er medarbejdere ved instituttet,
der ikke ved, hvem de refererer til og skal holde MUS med. Institutledelsen
arbejder med en ny governancemodel for instituttet, herunder et tydeligt
organisationsdiagram, der præciserer og tydeliggør, hvordan
referenceforholdene er på IKM.
LSU/LAMU, IKM har drøftet, at referenceproblemet dermed løses, og at det
efterfølgende vil være lettere at følge op på, om der afholdes MUS og om
MUS har bidraget til medarbejderens udvikling.
- Institutlederen vil opfordre lederne til at deltage i AUs lederskabskurser.

Evt. midlertidig løsning

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Lav

Konsekvens hvis det sker Lav
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Deadline 2021-03-01
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Påmindelse 4 uger før deadline

Status for løsningen

Opfølgning

Beskrivelse af opfølgning
LSU/LAMU, IKM drøfter et år efter ikraftræden af governancemodellen om
der skal afholdes en spotmåling vedrørende afholdelse af MUS og kvaltiten
deraf.

Ansvarlig Tina Marie Aaen

Udføres senest 2021-09-01

Påmindelse 8 uger før deadline

Status for opfølgning
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